
Ata da 14ª Sessão Ordinária no 1º 
Período do 27º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 28 de maio de 2019. 

Às dez horas e quarenta minutos do dia vinte e oito de maio de dois mil e 
dezenove, sob a presidência do Vereador Halter Pitter dos Santos da 
Silva, realizou-se a Décima Quarta Sessão Ordinária no Primeiro Período 

do Vigésimo Sétimo Ano Legislativo da Câmara Municipal de 

Guapimirim. Após a execução dos hinos nacional brasileiro e municipal de 
Guapimirim, o senhor Presidente pediu ao Segundo Secretário que fizesse 
a chamada dos Srs. Vereadores, verificando-se a presença de todos. Em 
seguida, colocou em discussão e votação a ata da Sessão anterior, que, não 
havendo quem quisesse fazer uso da palavra, foi aprovada por 
unanimidade. A seguir, pediu ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura 
dos documentos constantes do EXPEDIENTE, a saber: 
REQUERIMENTO: n.o 020/19, de autoria do ver. André de Azeredo Dias 
(Moção de Aplausos para o Sr. Roberto dos Passos Carvalho); 
INDICAÇÕES: n.os 286, 287 e 288/19, de autoria do ver. André de 
Azeredo Dias; n.os 289, 290 e 291/19, de autoria do ver. Halter Pitter dos 
Santos da Silva; n.os 292, 293 e 294/19, de autoria do ver. Paulo César da 
Rocha; n.os 295, 296 e 297/19, de autoria da ver. Alessandra Lopes de 
Souza; n.os 298, 299 e 300/19, de autoria do ver. Alex Rodrigues 
Gonçalves; n.os 301, 302 e 303/19, de autoria do ver. Osvaldo São Pedro 
Pereira; n.os 304 e 305/19, de autoria do ver. Cláudio Vicente Vilar; n.os 

306, 307 e 308/19, de autoria do ver. Fabrício Aragão da Silva. Após a 
leitura, o Sr. Presidente passou a palavra aos senhores vereadores. Com a 
palavra, o ver. Alex Rodrigues Gonçalves (Leleco) destacou as 
presenças de sua irmã, Sr.ª Kelly, e do Sr. Roberto, sogro do ver. André, 
acompanhado de sua família e do filho do vereador. Com a palavra, o ver. 
Paulo César da Rocha (César do Modelo) agradeceu as presenças dos já 
citados pelo ver. Leleco e acrescentou à lista o Sr. “Vavá”. Em seguida, 
apontou a ausência de guardas municipais em frente ao Centro 
Educacional Alves Rocha e os riscos de acidentes de trânsito que isso 
acarretava nos horários de entrada e saída da instituição. O edil frisou que, 
apesar de a escola pertencer a uma parenta sua, havia ali munícipes e 
eleitores do Prefeito. Com a palavra, o ver. Osvaldo São Pedro Pereira 
(Osvaldo Pereira) também registrou a presença dos familiares do ver. 
André, a quem parabenizou pelo filho, e teceu elogios ao Sr. Roberto, que 
seria homenageado com Moção de Aplausos. Após, concordou com o ver. 
César do Modelo no tocante à atuação da guarda municipal, afirmando que 
a mesma deveria atender todo o município de forma imparcial e que 
acreditava que o recém criado Departamento Municipal de Trânsito 
resolveria esse problema, cabendo a esta Casa fiscalizar e cobrar. Com a 
palavra, o ver. André de Azeredo Dias (André Azeredo) falou da 
alegria em ver sua família ali presente e solicitou que o Requerimento 
20/19, de sua autoria, fosse votado nesta sessão em regime de urgência. 
Depois, anunciou que assumiria a Secretaria Municipal de Agricultura de 
Guapimirim, despedindo-se, assim, de seus pares, aos quais agradeceu o 
apoio recebido durante todo seu mandato, apoio este com o qual disse 



esperar contar no seu trabalho frente à pasta, à qual se dedicaria com fez 
nesta Casa, acreditando no grande potencial agropecuário de Guapimirim. 
Com a palavra, o ver. Cláudio Vicente Vilar (Magal) afirmou que a 
guarda municipal vinha atuando bem, mas que havia algumas falhas, como 
a citada pelo ver. César. Disse, ainda, que o trânsito de Guapimirim era 
complicado muito por conta da falta de educação dos motoristas, e 
defendeu que, além do trabalho educativo, também fosse feita uma 
fiscalização mais dura acompanhada de punições aos infratores. Ressaltou, 
também, que outra demonstração de falta de educação era o despejo de 
lixo nas calçadas por parte de muitos moradores, os quais, a seu ver, 
também deveriam ser multados. Terminando, parabenizou o ver. André e 
sua esposa pelo filho do casal e pela nomeação para a Secretaria Municipal 
de Agricultura, Pecuária e Pesca de Guapimirim. Com a palavra, o Sr. 
Presidente parabenizou o ver. César por sua cobrança à guarda municipal, 
e assegurou que esta, apesar dos esforços, vinha sofrendo com o déficit de 
pessoal, tendo chegado, inclusive, ao seu conhecimento que não haveria 
concurso para a guarda naquele ano, além de ter havido corte nas 
gratificações visando à contenção de despesas por parte do Executivo. Ato 
contínuo, exaltou o movimento Maio Amarelo daquele ano, que foi 
voltado às crianças, a fim de que estes transmitissem seu aprendizado aos 
pais. A vereadora Alessandra Lopes de Souza, com a licença do Sr. 
Presidente, lembrou do Programa “pé na faixa, pé no freio”, de sua autoria, 
que, se colocado em prática, seria uma importante ferramenta para a 
educação no trânsito. Continuando, o Sr. Presidente concordou com a 
vereadora Alessandra e comentou que a recente integração do município 
ao Sistema Nacional de Trânsito (SNT) permitiria ao DEMUTRAN tomar 
medidas que objetivassem a ordem e a fiscalização do trânsito, além de 
realizar campanhas de orientação e conscientização da população, que era 
a principal função do órgão. O parlamentar, em seguida, discorreu sobre os 
Projetos de Leis 1392, 1393 e 1394/19, todos de sua autoria, voltados para 
a segurança no trânsito e a mobilidade urbana, para os quais pediu o apoio 
dos demais vereadores. Por fim, parabenizou e fez elogios ao ver.  
André Azeredo, que passaria a exercer o cargo de Secretário Municipal de 
Agricultura, Pecuária e Pesca de Guapimirim, salientando sua capacidade 
política e técnica, e desejando que o Governo Municipal passasse a 
escolher bem seu secretariado, como fez com o ver. André. Terminado o 
Expediente, deu-se início à ORDEM DO DIA. Em pauta, pedido de 
Urgência feito pelo ver. André de Azeredo Dias para votação do 
Requerimento 020/19, de sua autoria. Não havendo quem quisesse fazer 
uso da palavra, o pedido de Urgência foi aprovado por unanimidade. 
Em pauta, Projeto de Lei n.o 1392/19, de autoria do ver. Halter Pitter dos 
Santos da Silva, que institui a implantação de faixa de retenção e recuo 

exclusivo para bicicletas e motocicletas nas vias públicas equipadas com 

semáforos no município de Guapimirim. Não havendo quem quisesse fazer 
uso da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade em 
primeira discussão. Em pauta, Projeto de Lei n.o 1393/19, de autoria do 
ver. Halter Pitter dos Santos da Silva, que proíbe a instalação de redutor 

de velocidade (calotas - popular tartaruga) de forma transversal, de 

acordo com a Resolução do CONTRAN nº 336 de 24 de novembro de 



2009. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Lei 
foi aprovado por unanimidade em primeira discussão. Em pauta, 
Projeto de Lei n.o 1394/19, de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos 
da Silva, que estabelece cadastro dos motoristas que realizam transporte 

escolar e da área da saúde no município de Guapimirim. Não havendo 
quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por 
unanimidade em primeira discussão. Em pauta, Requerimento n.o 

019/19, de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva (Moção de 
Aplausos para o Sr. Josenildo Maia, Inspetor de Polícia de 2º Classe). Não 
havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Requerimento foi 
aprovado por unanimidade em única discussão. Em pauta, 
Requerimento n.o 020/19, de autoria do ver. André de Azeredo Dias 
(Moção de Aplausos para o Sr. Roberto dos Passos Carvalho). Não 
havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Requerimento foi 
aprovado por unanimidade em única discussão. Nada mais havendo a 
ser tratado, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos, convidando-os 
para a próxima sessão ordinária que seria realizada às 19h do dia cinco de 
junho próximo vindouro, e encerrou esta quando eram onze horas e vinte 
minutos. Nada mais tendo a registrar, eu, Rosalvo de Vasconcellos 
Domingos, __________________, Primeiro Secretário, mandei lavrar a 
presente Ata que, depois de lida, discutida e aprovada, vai assinada por 
mim e pelos demais Vereadores. 



 


